Óbudai Tavaszköszöntő
Teljesítménytúra
10,0 km-es táv
2018. március 24.
Rajt: Óbudai Szabadidőpark. A parkból jelzetlen úton kimegyünk a Farkastorki útra. Arról befordulunk
a Zúzmara utcába (Figyeljük a térképet az utcaváltások miatt!), és azon haladva és folytatásaként az
Erdőalja úton egyenesen megyünk, majd balra tartva tovább a Máramarosi úton. Elérve a Királylaki közt
balra kanyarodunk, és azon áthaladva jutunk megint a Máramarosi útra, azon balra tovább haladva érjük el
a kék háromszög jelzést, amely felvezet a Kőtarajhoz. Tovább folytatjuk utunkat, és a Vízműnél érjük el a
Hármashatár-hegyi utat. Itt jobbra fordulva a kék sáv jelzésen megyünk a Hármashatár-hegy felé, amíg el
nem érünk a zöld kereszt jelzés kiágazásáig.
1. Ellenőrző pont: kék sáv jelzés és zöld kereszt jelzés elágazása. Pecsételés után a zöld kereszt jelzésen
folytatjuk utunkat a Nagy-Farkas-toroknál balról becsatlakozó zöld sáv jelzésig. Itt rátérünk a jobbra
haladó zöld sáv jelzésre a Guckler Károly útra, és ezen érjük el a Virágos-nyeregben található
2. Ellenőrző pontot: Virágos-nyereg. Tovább a kék kereszt jelzésen megyünk lefelé az erdő széléig
Erdőalja út/Kocsis Sándor (volt Harsány lejtő) utca sarok. Itt balra jelzetlen úton bemegyünk a Kocsis
Sándor (volt Harsány lejtő) utcába, és azon megyünk a Jablonka útig. A Jablonka útra jobbra
bekanyarodva azon érkezünk a Farkastorki útra, majd be az Óbudai Szabadidőparkban található
célba.
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